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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. glede na to, da socialne storitve splošnega pomena veliko prispevajo k uresničevanju ciljev 
EU, kakor je določeno v pogodbah, zlasti v smislu spodbujanja ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije, poziva Evropsko komisijo, naj za nadaljnja prizadevanja za 
pojasnitev in spremljanje izvajanja pravil Skupnosti na področju socialnih storitev 
splošnega pomena uporabi oceno in revizijo svežnja Monti-Kroes s prilagojenim 
pristopom, ki ga organizacijski javni organi lahko brez težav uporabijo in pri katerem so 
upoštevane organizacijske posebnosti, pravni status in lokalna narava socialnih storitev ter 
odgovornost držav članic za njihovo organiziranje in financiranje;

2. poudarja, da se je organiziranost socialnih storitev splošnega pomena v državah članicah 
izoblikovala skozi proces zgodovinskega razvoja in je rezultat različnih kulturnih tradicij, 
zaradi česar vzpostavitev evropskega modela, ki bi vseboval eno rešitev za vse, ni niti 
mogoča niti zaželena in bi bilo treba namesto tega oblikovati prilagodljiv pristop, ki mora 
ob upoštevanju načela subsidiarnosti ustrezno upoštevati pravico regionalnih in lokalnih 
organov do lokalne samouprave ter omogočati dovolj širok prostor za posebne rešitve v 
skladu z različnimi organizacijskimi oblikami v državah članicah;

3. meni, da enotna okvirna uredba EU o vseh storitvah splošnega pomena ni primeren 
instrument za vzpostavitev pravne varnosti na tem področju;

4. poziva Komisijo, naj sprejme okvirni dokument, ki bo določal metodologijo za lokalne 
organizacijske organe s smernicami za uporabo evropskih predpisov; meni, da je v zvezi s 
tem smiselno zagotoviti več usposabljanja za lokalne organe, da bi odpravili pravno 
negotovost v postopkih javnih naročil;

5. poziva Komisijo, naj preuči, ali je smiselno predložiti uredbo de minimis za socialne 
storitve splošnega pomena ali prilagoditi prag de minimis za take storitve, da bi nadzor, ki 
ga EU izvaja nad državno pomočjo, osredotočili na socialne storitve, ki lahko pomembno 
vplivajo na čezmejno trgovino znotraj EU;

6. poziva Komisijo, naj razmisli o tem, ali bi bilo smiselno razširiti obseg izvzetja od 
obveznosti uradnega obveščanja brez pragov na druge sektorje socialnih storitev splošnega 
pomena, glede na pomisleke, ki so privedli do sedanjega izvzetja od obveznosti uradnega 
obveščanja za sektorja bolnišnic in socialnih stanovanj, in ob upoštevanju dejstva, da 
intenzivnost izkrivljanja konkurence v teh sektorjih na tej stopnji razvoja notranjega trga ni 
nujno sorazmerna s prihodki in višino nadomestila; poziva Komisijo, naj od obveznosti 
uradnega obveščanja izvzamejo subvencije, dodeljene v skladu s pogodbami, sklenjenimi 
po konkurenčnem razpisnem postopku; ob upoštevanju dejstva, da je obstoječe alternative 
konkurenčnim razpisnim postopkom (notranji razpisi, sistemi dovoljenj, pooblaščanje ipd.) 
mogoče lažje prilagoditi posebnostim socialnih storitev splošnega pomena;
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7. poziva Komisijo, naj državam članicam naroči, naj konkurenčne razpisne postopke 
uporabljajo le pri storitvah, za katere obstajata resnična in naravna ponudba in 
povpraševanje na trgu, saj konkurenčni razpisni postopki za storitve, za katere ni 
resničnega in naravnega trga, povzročajo le nepotrebne stroške in upravne obremenitve;

8. poziva Komisijo, naj pojasni, kako se bosta koncepta gospodarske in negospodarske 
dejavnosti in vpliva na trgovino uporabljala za socialne storitve splošnega pomena ter 
posebno ureditev za uporabo koncepta „rav[ni] potrebnega nadomestila [...] na podlagi 
analize stroškov, ki bi jih [imelo] povprečno, dobro vodeno podjetje, ki je ustrezno 
opremljeno s prevoznimi sredstvi“ (Sodba Sodišča Evropske unije v primeru C-280/00, 
Altmark);

9. poudarja, da je akt o pooblastitvi jamstvo za preglednost, ki ga je treba ohraniti; poziva 
Komisijo, naj preuči, ali pravila, ki veljajo za pooblastitev in spremljanje prekomernih 
nadomestil, ustrezajo značilnostim socialnih storitev, in sprejme ukrepe, če se ta pravila 
izkažejo za neustrezna; poudarja, da bi bilo treba okrepiti obseg za pooblaščanje (akt o 
pooblastitvi), zlasti z bolj prožno uporabo pravil;

10. glede na to, da so socialne storitve splošnega pomena osredotočene na osebo in da 
obravnavajo potrebe najbolj prikrajšanih ljudi v družbi ter tako posameznikom omogočajo, 
da imajo pomembno vlogo v gospodarskem in družbenem življenju (sklepi Sveta z dne 6. 
in 7. decembra 2010), meni, da je treba osnovne bančne storitve obravnavati kot storitve 
splošnega gospodarskega pomena in jih podvreči obveznostim univerzalne storitve, da bi 
zagotovili dostopnost, cenovno dostopnost, preglednost in visoko raven kakovosti;

11. poziva Komisijo, naj predloži zakonodajne predloge za projektne obveznice, da bi 
zagotovili dolgoročno in stroškovno dostopno financiranje trajnostnih storitev splošnega 
gospodarskega pomena, pomembnih za EU, zlasti na področju socialnih stanovanj (kar 
zadeva energetsko učinkovitost pri obnovah stavb) in na področju obnove javnih stavb;

12. poudarja, da izračun nadomestil ne bi smel biti opravljen zgolj na podlagi gospodarskih in 
finančnih meril, ampak bi moral upoštevati tudi socialna merila;

13. pričakuje rezultate ocene svežnja Monti-Kroes, ki bodo pokazali, ali so potrebne dodatne 
prilagoditve.



AD\859650SL.doc 5/5 PE452.520v02-00

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 16.3.2011

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

26
6
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, 
Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan 
Eppink, Diogo Feio, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie 
Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid 
Lulling, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, 
Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru 
Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Saïd El Khadraoui, Danuta 
Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, 
Catherine Stihler


